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قراردادخرید /واگذاری خدمات مراقبت های اوليه سالمت در مناطق شهری
این قرار داد دراجرای بند " ج " ماده  02قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران وبند "  " 4ماده  30قانون مدیریت
خدمات کشوری ومفاد دستورالعمل مربوطه منظم به نامه شماره /033/30351د مورخ  50/5/5معاونت بهداشت وزارت بهداشت
ودرمان وآموزش پزشکی و براساس بند ( الف ) و بند ( ج ) آیین نامه اجرایی ماده  55قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت
تنفیذ شده درماده  224برنامه پنجم توسعه و مجوز شماره  2665868مورخ  3054/1/35معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع
دانشگاه علوم پزشکی البرز و آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ( )05قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (خرید
راهبردی خدمات سالمت مورخ  )50/33/25طبق شرایط زیر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
ماده  - 1طرفين قرارداد :
-1-1کارفرما :مرکز بهداشت شهرستان  ...............................بانمایندگی خانم/آقا ........................با سمت .................
باکدملی .......................باشناسه ملی.....................
نشانی........................................................................:

و

کد

به
اقتصادی..........................
کدپستی .............................:شماره تماس ........................... :که از

این پس در این قرارداد طرف اول نامیده می شود.
 -2-3پیمانکار :


شخخخخخخخي

ی خخخخخخخی :خانم/آقاااااااای ..................................................باکااااااادملی  ...................................باااااااه

نشانی ................................................................................................کد پستی  .....................................تلفن ....................


شي

وقی :شرکت/موسسه  ............................به شماره ثبت...................................تاریخ ثبات ......................................کداقتصاادی

........................و شناسه ملی  ...............................کاه واجاد الاالتیت فنای و تخصصای مای باشاد(اتراز آن مناو باه تاییاد
الالتیت توسط معاونت محترم بهداشتی می باشد) ،به نمایندگی خانم /آقای  ..................................فرزند .............باه شاماره
شناسنامه .................الادره از  ..................کدملی  ................................به سمت  .......................که بموجب اسااس ناماه و آخارین
تغییرات مندرج در روزنامه رسمی که جزء الینفک قرارداد می باشد(تصویر مصاد پیوسات ) واجاد اختیاار و دارای تاق
امضاء می باشاد ،باه نشاانی .................................................................................کاد پساتی  .....................................تلفان ....................
نمابر.............................که از این پس در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود.
ماده - 2موضوع قرارداد :
-3-2خرید خدمات مراقبتهای اولیه سالمت فعال ومستمر ( تداوم خدمات ) دربرنامه تامین وارتقاء مراقبتهای اولیه سالمت درمنااطق
شهری  ،براساس محدوده وجمعیت تعریف شده درساختار گسترش شبکه های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز براساس
بسته خدمتی ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارت متبوع ( پیوست  ) 3که درمورد این قرارداد شامل افرادیست که درمحل ..............
سکونت داشته وتحت پوشش هیچ واتد مشابه خدمات سالمت دیگری نباشد.
)3-3-2تجم کار  :ارائه خدمات فعال ومستمر(تداوم خدمات ) به .........نفر برابر بسته خدمات با مسئولیت تامین نیارو واداره پایگااه
سالمت در محدوده جغرافیایی پایگاه سالمت که ازشمال...........ازجنوب ............ازشر ............وازغرب .........تعیین می گردد.
 ) 2-3-2واتد کار  :مراقبت ازسالمت وارائه خدمات سالمت برابر بسته خدمات به هر فرد در پایگاه سالمت واقع درشهرستان .......
تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان  ..........با محدوده جغرافیایی تعیین شده در بند 2-3
 ) 0-3-2امکانات وتجهیزات م ورد نیاز هریک از پایگاه های سالمت طبق استانداردهای مصوب (پیوست شماره )4توسط طرف
اول تامین وتحویل طرف دوم می گردد.
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 ) 4-3-2کیفیت کار  :پایش وارزشیابی کیفی عملکرد طرف دوم از طریق چک لیست پیوست از سوی طرف اول الورت
می گیرد  ( .پیوست ) 2
 ) 8-3-2کمیت کار  :ارائه خدمات می بایست براساس پوشش فعال  ،مستمر وکامل جمعیت تحت پوشش مربو به بلوک
تعریف شده براساس جدول برآورد تجم خدمات مبتنی بربسته خدمات جاری پایه سالمت درجمعیت مرجع  ..........نفر
(پیوست )0
 معیارهای فعال بودن پایگاه عبارتنداز  -3 :شناسایی گروه هدف درجمعیت تحت پوشش  -2دعوت برای ارائه خدمتفعال به هرگروه سنی خاص براساس بسته خدمتی تعریف شده مربوطه  -0پیگیری (تلفنی یا تضوری ) درالورت عدم
مراجعه  -4تشکیل وتکمیل پرونده سالمت (به الورت دستی یا الکترونیک ) برای تمامی خانوارهای تحت پوشش
درمنطقه  -8ارائه خدمات مبتنی براستانداردهای تعیین شده به تک تک افراد جمعیت تحت پوشش
تبصره  : 1ارائه تمامی خدمات به افراد مهمان ( خارج ازبلوک جمعیتی تعریف شده ) براساس هرگروه سنی واستانداردهای
مصرح دردستورالعمل وبسته خدمتی مربوطه  ،می بایست به الورت رایگان الورت گیرد وطی لیست جداگانه ای با درج کد
ملی  ،نوع خدمت  ،محل سکونت االلی خدمت گیرنده به طرف اول اعالم گردد  .هزینه های این تعداد خدمات ارائه شده به
افراد مهمان درپایش  0ماهه لحاظ خواهدشد.
 ) 6-3-2خدمات رایگان  :کلیه مراقبتها وخدمات بهداشتی ار ائه شده براساس بسته خدمات به جمعیت تحت پوشش مربوطه
رایگان می باشد.
ماده  - 3مدت قرارداد :
-3-0از تاریخ  ..................لغایت  ...................به مدت یکسال تمام شمسی مای باشاد .قارارداد باا رضاایت طارفین قابال تمدیاد
می باشد.در الورت تمدید قرارداد ،تورم سالیانه اعالم شده توسط بانک مرکزی مالک انعقاد قرارداد برای سال بعد خواهد بود.
ماده  -4مبلغ قرارداد :
 -3-4تجم کل قرارداد ازتاریخ  ............لغایت  ...................برای ارائه خدمات موضوع قارارداد ( طباق بساته پیوسات3-3وپیوسات 3و
پیوست  )0به ازای سرانه هرنفر جمعیت تحت پوشش فعال پایگاه های سالمت به میزان  ..........ریال می باشد کاه توساط طارف اول
براساس نتایج پایش وارزشیابی واتدهای فنی وپس از تایید واتد گسترش شبکه مرکز بهداشت مربوطه ومشارو باه پوشاش فعاال
ومستمر ( تداوم خدمات ) جمعیت پس ازکسر کلیه کسورات قانونی به طرف دوم پرداخت خواهدشاد .الارفا باه ازای هرفارد مقایم
درمنطقه تحت پوشش که به او بطورفعال  ،کامل وبرابر استانداردهای اعالمی خدمات ارائه شده باشد.
 )3-3-4کل مبلغ قرارداد  :تا سقف .............................ریال ( به تروف  ...........................ریال )
 )2-3-4طرف دوم متعهد می گردد نسبت به تهیه ساختمان محل فعالیت پایگاه های سالمت مورد قارارداد  ،برابار اساتانداردهای
مصوب اعالم شده ( پیوست  )4اقدام نماید .
طرف قرارداد باید فضای فیزیکی مناسب براساس نوع واتد ارائه دهنده خدمت ونیروی انسانی  ،به الورت زیر آماده نماید:
تبصره  -2استاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز برای پایگاه سالمت با جمعیات تحات پوشاش  32833نفار تاداقل  333متار مرباع
می باشد به نحوی که فعالیت کارکنان و امکانات مورد نیاز مشروته زیر را بتوان در آن جای داد:
فضای کار کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده ( 8نفر) ( .تداقل  3تا  2نفر ازآنها باید ماما باشد ) .
فضای کار مامایی با رعایت محیط امن وخصوالی) اتا دارای تخت ژنیکولوژی )
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فضای کار واکسیناسیون
فضای آموزش وتوانمند سازی جامعه درموضوع سواد سالمت  ،شیوه زندگی سالم  ،خودمراقبتی و ....با استفاده
ازامکانات بخش دولتی  ،خصوالی  ،بومی و محلی منطقه
سالن انتظار
فضای آبدارخانه
فضای سرویس بهداشتی
 محل استقرار پایگاه باید درطبقه همکف باشد .درغیر اینصورت باید دارای آسانسور سالم  ،فعال واستاندارد باشد .تبصره  :3درالورت موجود بودن فضای فیزیکی مورد نیاز پایگاه سالمت به الورت دولتی ومعرفی شده از سوی مرکز بهداشت به
طرف دوم  ،وی موظف است با عقد قرارداد اجاره با مرکز به قیمت کارشناسی نسبت به استقرار نیروی انسانی خود درآن فضای
فیزیکی اقدام نماید .
 )2-4درشروع قرارداد جمعیت تحت پوشش طبق برآورد انجام شده قبلی تدود ..........نفر می باشد .ارائه خدمات فعال مستمر
( تداوم خدمات) وکامل به این جمعیت مبنای پرداخت علی الحساب برای  0ماهه اول قرارداد بوده و در 0ماهه دوم اجرای قرارداد،
مالک پرداخت ،جمعیت تحت پوشش  ،تعداد پرونده فعال و نتیجه پایش عملکرد خواهد بود.
 ) 0-4طرف دوم موظف است درابتدای عقد قرارداد نسبت به سرشماری دقیق وکامل جمعیت منطقه تحت پوشش خود وبا ثبت
گروه های سنی وگروه های هدف مراقبتی ( به تفکیک هرگروه ) براساس زمانبندی توافق شده با گسترش شبکه  ،مرکز بهداشت
مربوطه اقدام نماید .این زمانبندی باید به گونه ای باشد که در 6ماه اول ،جمعیت تحت پوشش به طور کامل شناسایی وسرشماری
شده باشد.
 ) 4-4در 0ماهه اول ( شروع برنامه ) ،ماهیانه  53درالد مبلغ قرارداد با تشخیص مرکز بهداشت در ازای انجام سرشماری ،
شناسایی جمعیت تحت پوشش  ،آماده کردن دفاتر مراقبت  ،تجهیز وبهبود استاندارد  ،راه اندازی واستقرار برنامه و  23درالد
باقیمانده برمبنای نتایج ارزشیابی پایگاه در پایان  0ماه پرداخت می گردد.
تذکر  :الزم به ذکر است این نوع پرداخت به هیچ وجه قابل تسری به ماه های بعد نمی باشد .
 )5-4طرف دوم صرفا دربرنامه سالمندان درسال اول قرارداد موظف است  %55جمعیت بلوک واگذارشده را تحت پوشش قراردهد به این نحو که
بطور فزاینده هر 3ماه  % 21/5جمعیت سالمندان ،تحت پوشش مراقبتهای خدمات اولیه سالمت قرارگیرد.
ماده  – 5نحوه پرداخت پس از کسر کليه کسورات قانونی :
پرداخت به طرف قرارداد (طرف دوم ) پس ازانعقادقرارداد وارائه تضمین انجام تعهدات طبق ماده 22وبراساس صورت وضعیت ولیست حقوقی
تنظیمی وتایید انجام موضوع تعهدات قرارداد وارائه فیش ولیست پرداخت ماه قبل که به تایید تامین اجتماعی رسیده است  ،توسط طرف اول
درپایان هرماه به شرح زیر انجام خواهد شد :
در3ماهه اول قرارداد  05درصد مبلغ ماهانه (  %05یک دوازدهم کل مبلغ قرارداد ) بصورت علیالحساب تا  10هر ماه به طرف دوم پرداخت
میشود  15 .درصد باقیمانده هرماه  ،پس از پایش وارزشیابی عملکرد طرف قرارداد بوسیله چک لیست ( براساس بند 4-4قرارداد ) به ترتیبی
که درماده  0قرارداد آورده شده درپایان  3ماهه محاسبه وپرداخت خواهد شد .بدیهی است از 3ماهه دوم قرارداد به بعد هرماه  %05مبلغ سرانه
جمعیت تحت پوشش ( جمعیت دارای پرونده سالمت فعال درپایگاه ) بصورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.
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ماده  -6تعهدات طرف اول ( طرف اول قرارداد ) :
 )2-6طرف اول آموزش وتوجیه طرف دوم ونیروهای واجد شرایط ارائه خدمت درپایگاه های سالمت را برابر مندرجات دستورالعمل های ابالغی
ازسوی معاونت بهداشت وزارت متبوع به عهده خواهد داشت  .ضمنا طرف اول هیچ گونه تعهدی در مورد پرداخت حقوق ومزایای دوره آموزشی
اولیه به کارکنان شاغل درپایگاه های سالمت نخواهد داشت  .بدیهی است برگزاری دوره اول کالسهای آموزشی برای نیروهای شاغل درپایگاه به
عهده طرف اول است .
 ) 1-6تامین تجهیزات فنی واداری پایگاه بر اساس دستور عمل اجرای برنامه (مطابق لیست پیوست شماره3-3و پیوست شماره
3وپیوست شماره )4
 ) 3-6تامین دفاتر مورد استفاده درپایگاه  ،اقالم بهداشتی ( واکسن ها  ،اقالم تامین باروری سالم  ،قطره مولتی ویتامین  ،قطره آهن وقرص آهن
وداروهای مراقبت بیماریها )  ،فرم ها وبسته های آموزشی ( زیج حیاتی  ،پوستر ها  ،پمفلت  ،پرونده خانوار  ،تراکت ها و  ) ...درصورت موجود
بودن درکشور جهت ارائه خدمات رایگان براساس قوانین و دستورالعمل های جاری به عهده طرف اول می باشد .
تبصره  : 4پرونده های خانوار وفرم های آماری  ،زیج حیاتی ودفاتر جزو اموال دولت محسوب شده و درصورت لغو قرارداد یا اتمام آن باید به
طور کامل وسالم به مرکز بهداشت تحویل شود .
 ) 4-6طرف اول مجاز است نسبت به ادغام برنامه های جدید ابالغی از سوی وزارتخانه درسیستم خدمات اقدام نماید .
تبصره  : 5درصورتی که این ادغام براساس تشخیص معاونت بهداشت دانشگاه بار مالی اضافی برمفاد قرارداد اولیه داشته باشد  ،طرف اول
موظف به جبران آن می باشد .
 ) 8-6ارزشیابی و پایش فنی کیفیت عملکرد و فعالیت پایگاه طبق چک لیست پایش خدمات توسط کارشناسان فنی مرکز بهداشت
شهرستان و اعالم نواقص مشاهده شده وارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع آنها .
 ) 6-6طرف اول موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد پرداخت نماید. .
 ) 1-6پرداخت مربو به آخرین ماه قرارداد ازسوی طرف اول منو به ارائه مفاالا تساب از سوی تامین اجتماعی وتسویه سایر موارد
درمورد اموال می باشد .
ماده  -7تعهدات طرف دوم ( طرف دوم قرارداد ) :
 )2-7درصورتیکه طرف دوم شخص حقوقی باشد می بایست " یک نفر " را به عنوان نماینده تام االختیارخود جهت استقرار وپاسخگویی
وایجاد هماهنگی الزم درانجام خدمات موضوع قرارداد کتبا به طرف اول معرفی نماید.
 ) 2-1طرف دوم می بایست واجد شرایط زیر باشد :
 -3حضورتمام وقت شخص حقیقی درپایگاه سالمت و درمورد شخص حقوقی  ،حضور تمام وقت نماینده تام االختیار وی
 -2اثبات اهلیت طرف دوم وقدرت نظارت برعملکرد کارکنان تحت پوشش وعملکرد پایگاه برای شخص حقیقی ودرمورد شخص حقوقی ،
طرف دوم ونماینده تام االختیار وی
 -0طرف دوم ،وابستگان  ،مرتبطین وکارکنان اوحق ارائه خدمات مشابه درمجاورت محل خدمت ( بلوک جمعیتی تعیین شده مربوطه ) به
صورت  FFSوسایر روشهای دریافت وجه را ندارند .وهر گونه ایجاد تقاضای القایی به منظور کسب منفعت مالی خارج از ضوابط
پرداخت این قرارداد ممنوع بوده ودر صورت کشف ضمن برخورد قانونی معادل ده برابر انتفاع خارج ازضوابط این قرارداد با تشخیص
رئیس شبکه  /مرکز بهداشت از دریافتی طرف دوم به عنوان جریمه کسر  /یا از او اخذ خواهد شد.
 ) 0-1طرف دوم تق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کال یا جزئا ( اعم از تقیقی یا تقوقی ) ندارد .
 )4-1خدمات ارائه شده در پایگاه های سالمت رایگان بوده وطرف دوم مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی از آنها نخواهدبود.
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 ) 8-1تشکیل پرونده سالمت برای جمعیت تحت پوشش الزامی و رایگان می باشد  .ودرالورت دریافت هرگونه وجهی توسط کارکنان
طرف دوم ازگیرنده خدمت  ،مطابق مقررات با طرف دوم برخورد خواهد شد.
 )6-1تهیه و نصب نقشه و محدوده جغرافیائی تحت پوشش پایگاه سالمت
 ) 7-7تامین و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برابر استانداردهای تعریف شده درقرارداد
 ) 0-7ترکیب نیروی انسانی به ازای هر پایگاه سالمت براساس تراکم جمعیت بازای متوسط جمعیت  21555نفر  5کاردان  /کارشناس مراقب
سالمت خانواده (که حداقل یکی و ترجیحا  1نفر ازآنها ماما باشد) درنظر گرفته می شود.
 برای ارائه خدمات سالمت به مراجعین مرد ،می تواند یک نفر از مراقبین سالمت در پایگاه مرد باشد.
 برای هر  1555تا  1555نفر یک کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده درنظر گرفته میشود.
 )9-7باید پرسنل فنی به کار گیری شده دارای شرایط زیر باشند :
 -2ملیت  :ایرانی
 -1حداقل تحصیالت ورشته تحصیلی ( با مدرک تحصیلی کاردان یا کارشناس مامایی  ،بهداشت عموومی  ،بهداشوت خوانواده  ،مبوارزه بوا
بیماریها  ،پرستاری)
 -3سن حداکثر  35سال ( اضافه نمودن حداکثر  25سال سابقه کار مرتبط به این سن بالمانع است )
 -4رعایت اخالق حرفه ای
 -5رعایت آیین نامه پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
 )25-7کلیه کسانی که برای انجام موضوع قرارداد توسط طرف دوم به کار گرفته می شوند کارکنان طرف دوم محسوب شده وکلیه مسووولیتهای
ناشی ازقانون کار  ،بیمه شاغلین  ،حوادث غیر مترقبه وسایر قوانین جاری کشور ویا هرگونه حقوق ومزایای قانونی کارکنوان بوه عهوده طورف دوم
می باشد وطرف اول ازهرگونه مسوولیت دراین مورد مبری است .
 )22-7کلیه افراد معرفی شده ازسوی طرف دوم بایستی فاقد سوء پیشینه وعدم محکومیت از طرف مراجع انتظوامی وقضوایی باشوند وطورف دوم
موظف به رعایت این امر درجذب نیروی کار می باشد.
تبصره  : 6چنانچه هر گونه خسارات جانی و مالی در محیط ارائه خدمت به کارکنان  ،مراجعین ویا اشخاص ثالث تقیقی یا تقوقی
دیگر وارد گردد مسئولیت آن بر عهده طرف دوم خواهد بود و جبران خسارت جانی و مالی در توادث ناشی از قصور و تقصیر
کارکنان و عدم آگاهی علمی پرسنل مربوطه یا هر گونه قصوری که ناشی از خطاهای پزشکی پرسنل یا امکانات باشد ,طرف دوم
جوابگوی قانونی در همه محاکم ذیصالح می باشد و در الورت الدورتکم قضایی در هر زمان باید برای جبران خسارت اقدام نماید.
 - ) 32-1طرف اول هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام ویا عقدقرارداد مستقیم با افرادی که ازسوی طرف دوم برای انجام خدمات
مورد نظر به کارگیری شده اند نخواهد داشت  .طرف دوم موظف است این موضوع را درانعقاد قراردادبا افراد درج نماید .
 ) 30-1ارائه خدمات به الورت فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) به جمعیت تحت پوشش ،در قالب بسته خدمات سالمت تعریف
شده( .پیوست 3-3وپیوست  )3در پایگاه سالمت شامل مجموعه ای از خدمات هزینه اثربخش و دارای اولویت همچون خدمات
خودمراقبتی ،خدم ات سالمت عمومی ،خدمات سالمت فردی سطح اول و ارجاعات به مراکز سالمت جامعه که توسط تیم سالمت
ارائه یا فراهم میشود.


بستههاي خدمات سالمت در پايگاه ها  ،شامل خدمات اولیه فردی ،عمومی و ارجاعات جهت دریافت خدمات ویژه به
شرح زیر هستند:
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 oخدمات سالمت عمومی :شامل بستههای خدماتی است که در تال تاضر برای جامعه و به الورت عمومی ارائه
میشود مانند :خدمات بهداشت مدارس
 oخدمات/مراقبتهاي اولیه سالمت فردي :بستههای خدمات بهداشتی ادغام یافته در شبکههای بهداشت و درمان
هستند که باید برتسب ساختار جمعیت تحت پوشش و گروههای مختلف سنی به آنها ارائه گردد مانند :برنامههای
سالمت خانواده و جمعیت ،برنامههای مبارزه و کنترل بیماریهای واگیردار،واکسیناسیون ،پیشگیری و کنترل عوامل
خطر بیماریهای مزمن و غیرواگیر ،ار جاع به مراکز سالمت جامعه در الورت الالتدید جهت دریافت خدمات تغذیه،
سالمت روان و ....
 ) 34-1طرف دوم متعهد می گرددکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  3001درمعامالت دولتی نمی باشد و
درالورت اتراز خالف آن طرف دوم موظف به جبران خسارت های وارده به طرف اول می باشد  .تعیین میزان ومبلغ این خسارت
برعهده طرف اول می باشد و طرف دوم تق هرگونه اعتراض بعدی را ازخود سلب وساقط می نماید.
 ) 38-1میزان ساعت کار پایگاههای سالمت ازساعت  1/03البح تا ساعت  ( 38بجز ایام تعطیل رسمی ) خواهد بود  .تضورفعال
کلیه کارکنان درساعات اعالم شده ضروری است .درالورت تغییر ساعت وزمان کار براساس دستورالعمل و بخشنامه های وزارت
بهداشت  ،طرف دوم و پرسنل تحت امر وی موظف به رعایت آن بوده و تق هیچ گونه اعتراضی ندارند.
 ) 36-1نیروهای تحت پوشش طرف دوم موظف به شرکت دردوره های آموزشی اولیه به مدت تداقل  341ساعت تضوری که از
سوی طرف اول برگزارمی شود و قبولی با کسب تداقل نمره  13از  333واخذ گواهی مربوطه می باشند  .هزینه برگزاری دوره
آموزشی اول به عهده طرف اول خواهد بود .و چنانچه هریک ازنیروهای معرفی شده ازسوی طرف دوم موفق به اخذ گواهی مربوطه
نشوند ،طرف دوم موظف به تقبل هزینه های آموزشی دوره های بعد می باشد.
 ) 31-1طرف دوم موظف ب ه اعزام پرسنل جهت شرکت درجلسات آموزشی مرتبط وتین خدمت که از سوی طرف اول برگزار
می شود می باشد.
 )35-1کلیه نیروهای طرف قرارداد تق هیچگونه فعالیتی درخارج از موضوع قرارداد را نداشته  ،مسئولیت اجرای این ماده با طرف
قرارداد است .
 ) 35-1طرف دوم موظف است در پایان هر ماه به منظور تایید کارکرد  ،مستندات کلیه پرداخت های انجام شده مطابق آخرین
دستورالعمل برنامه ،اعم از تقو ومزایای پرسنل طبق قانون کار و طبقه بندی مشاغل  ،مزایا عیدی و پاداش  ،تق لباس  ،هزینه
غذا و سرویس ایاب و ذهاب و سایر پر داختی ها به پرسنل را همراه با لیست پرداختی بیمه پرسنل و مالیات را به طرف اول تحویل
نماید  .بدیهی است پرداخت مبلغ ماهیانه قرارداد  ،منو به ارائه مستندات فو  ،الورت خواهد بود.
 ) 23-1کلیه کسورقانونی موضوع قرارداد به عهده طرف دوم خواهد بود.
تبصره : 7پرداخت مالیات ,تق بیمه تامین اجتماعی یا بیمه بیکاری و عوارض دیگر به عهده طرف دوم خواهد بود و طرف اول در
اجرای ماده  334قانون مالیات ها معادل  % 0مبلغ قرارداد را به عنوان مالیات تکلیفی و طبق قانون از هر الورت وضعیت طرف دوم
کسر و به تساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می نماید.
 ) 23-1طرف دوم ملزم به الدور فیش تقوقی برای هریک از نیروهای بکارگیری شده با ذکر جزئیات درهرماه می باشد
 ) 22-1طرف دوم موظف است ماهیانه فیش پرداختی به پرسنل ولیست بیمه پشت نویسی شده وممهور به مهر سازمان تامین
اجتماعی که اسامی تمامی نیروهای شاغل درپایگاه سالمت درآن باشد را به طرف اول تحویل نماید.
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 ) 20-1طرف دوم موظف است نسبت به جایگزینی نیرویی که به هر دلیل مورد تایید طرف اول قرارنگیرد تداکثر ظرف مدت یک
ماه وبا رعایت قانون کار اقدام نماید.
 ) 24-1الزم است رونوشت برگه مرخصی پرسنل قبل ازروز استفاده به مرکز بهداشت تحویل شده باشد  .درضمن درهر زمان فقط
یکی از کارکنان می تواند درمرخصی به سر برد و بدیهی است درزمان مرخصی هر فرد سایر مراقبین سالمت باید خدمات مربوطه به
او را ارائه دهند.
 ) 28-1تامین لباس کار  ،غذا  ،ایاب وذهاب وسایر امور رفاهی نیروهای طرف دوم به عهده طرف دوم قرارداد می باشد وطرف اول
هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
 ) 26-1نظافت واتدها وتهیه لباس کار مربوطه طبق استانداردهای کشوری الزامی وبه عهده طرف دوم بوده وپرسنل تحت پوشش
موظفند درکلیه مراتل کار ملبس به لباس کار متحدالشکل تعیین شده از طرف طرف اول باشند.
 ) 21-1طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی درموارد ضروری که به سالمت افراد مربو است کارت سالمت بهداشت
ارائه نماید.
 ) 25-1ضمانت تسن رفتار واخال کارکنان وکیفیت انجام کار آنان به عهده طرف دوم است وطرف دوم جهت رعایت اخال
پزشکی وشئونات اداری واسالمی خود وکارکنان درمقابل طرف اول پاسخگوست .
 ) 25-1طرف دوم موظف است درپایان سال تسویه تساب پرسنل شامل پرداخت عیدی  ،تق سنوات وبازخرید مرخصی را براساس
قانون کار انجام داده وفیش واریزی به تساب پرسنل وفرم تسویه تساب تایید شده توسط کارکنان را به طرف اول تحویل نماید .
تبصره  : 8تسویه تساب نهایی طرف دوم پس ازارائه مدارک فو انجام خواهدشد .
 ) 03-1درالورت فسخ  ،لغو یا اتمام قرارداد  ،تسویه تساب قانونی کارکنان به عهده طرف دوم می باشد .
 ) 03-1طرف دوم موظف به رعایت نظام های جاری طرف اول  ،تفظ اسرار ونکات ایمنی می باشد  .اطالعات مردم وبیماران امانت
بوده و با هرگونه افشاء وسوء استفاده از اطالعات افراد  ،ضمن برخورد برابر مقررات دانشگاه مراتب به مراجع قانونی تحت عنوان خیانت
درامانت اعالم می گردد .
 ) 02-1طرف دوم موظف به تفظ ونگهداری مناسب از تجهیزات فنی واداری و  ......که طرف اول برای انجام کار دراختیار طرف دوم
می گذارد می باشد  .درالورت ورود هرگونه خسارت به اموال مربوطه  ،طرف دوم مکلف به جبران بوده وطرف اول تق دارد ازمحل
ضمانت نامه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید .
تبصره  : 9تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری  ،فضا ونیروی انسانی پایگاه ها می بایستی الرفا درراستای ارائه خدمات بهداشتی
درمانی براساس تعاریف پیش گفت به کارگرفته شود و هرگونه استفاده دیگری خارج ازتعهدات قراردادخالف مقررات بوده ومشمول
اعمال کسورات برابر تشخیص مرکز بهداشت خواهد بود .
 ) 00-1تامین فضای فیزیکی با تایید طرف اول طبق استاندارد ( تبصره  2ماده  ) 4برعهده طرف دوم می باشد .
تبصره  : 01درالورت واگذاری محل ارائه خدمات توسط طرف اول  ،قرارداد اجاره نامه جداگانه براساس آیین نامه مالی ومعامالتی
دانشگاه واز طریق کارشناس خبره منتخب رییس دانشگاه میان طرفین منعقد می گردد که مفاد قرارداد اجاره اموال جزو این قرارداد
خواهدبود .
تبصره  : 00درالورت واگذاری تجهیزات واموال دولتی توسط طرف اول  ،تضمین قابل قبول که میزان آن براساس ماده 53آیین نامه
مالی ومعامالتی دانشگاه از طریق کارشناس خبره منتخب رییس دانشگاه تعیین می گردداز طرف دوم اخذ خواهد شد.
 ) 04-1طرف دوم ملزم به همکاری و هماهنگی با طرف اول درپروژه های تحقیقاتی وکلیه طرح های کشوری  ،منطقه ای و
شهرستانی ابالغی ازسوی طرف اول خواهد بود .
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 ) 08-1طرف دوم درالورت بروز اپیدمی یا درمواقع اضطرار تابع مقررات طرف اول خواهد بود .
 ) 06-1نصب تابلو پایگاه سالمت با الگوی پیشنهادی مرکزبهداشت شهرستان و با ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی البرز  -معاونت بهداشتی ضروری می باشد.
 ) 01-1نصب تابلو با عنوان " کلیه خدمات بهداشتی شامل خدمات واکسیناسیون و بهداشت مادر وکودک و ساالمت بااروری وساایر
موارد دربسته خدمات برای گروه های مختلف سنی دراین پایگاه رایگان می باشد " در کلیه اتا های پایگاه ساالمت و نصاب تلفان
شکایات مرکز بهداشت وداشتن الندو پیشنهادات وامکانات نظر سنجی از مراجعین ضروری است .
 ) 05-1درالورت لغو قرارداد به هر علتی  ،طرف دوم درالورت اعالم مرکز بهداشت مکلف است تا انتخاب طرف دوم جدید ،به ارائه
خدمات طبق قرارداد فی مابین ادامه دهد  .مبنای پرداخت سرانه در این مدت نتایج آخرین پایش وارزشیابی طرف دوم می باشد .
 ) 05-1طرف دوم می بایستی تداقل توانایی پرداخت  0ماه تقو و مزایای کارکنان تحت پوشش را داشاته باشاد و نمای تواناد باه
بهانه عدم دریافت تق الزتمه از طرف اول ،پرداخت تقو پرسنل تحت پوشش و انجام تعهدات مورد قرارداد را به تاخیر بیاندازد.
 ) 43-1طرف دوم درالورت انصراف باید تداقل سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به طرف اول اعالم نماید .
ماده -8مبلغ ونحوه پرداخت قرارداد وپایش وارزشيابی :
 ) 3-5مبلغ کل قرارداد برای ارائه خدمات فعال ومستمر ( تداوم خدمات ) به تماام جمعیات تحات پوشاش مربوطاه ( بارآورد اولیاه
 ... ..........نفر ) براساس بسته های خدمت ابالغی  ،به ازای سرانه  ........ریال تا سقف  ...........ریال تعیین می گردد .برای محاسبه
مبلغ قابل پرداخت ابتدا تعداد افرادی که ازجمعیت منطقه قراردادی سرشاماری شاده وتحات پوشاش فعاال مساتمر ( تاداوم
خدمات ) قرار گرفته اند تعیین وآنگاه نمره تاالل از چک لیست پایش محاسبه ودر این تعداد وعدد سرانه ضرب می شود .
 ) 2-5در 0ماهه اول قرارداد به میزان  %53یک دوازدهم مبلغ قرارداد و از 0ماهه دوم قرارداد به بعد هرماه  %53مبلغ سرانه جمعیات
تحت پوشش ( جمعیت دارای پرونده سالمت فعال درپایگاه ) به الورت علی الحساب ازسوی طرف اول تا  25هرماه به طارف
دوم پرداخت خواهد شد .
الف )مالک اعمال نمره مکتسبه از چک لیست پايش وارزشیابی به ترتیب زير خواهدبود :
تبصره  :01نحوه پرداخت  %15باقیمانده در پایان سه ماه براساس نتیجه ارزشیابی فصلی به قرار زیر است:





کل  %255از  %15باقیمانده پرداخت میشود.
نتیجه ارزشیابی بین  95تا  95از 255
 %5از  %15باقیمانده کسر میگردد.
هر  2امتیاز کمتراز 95
 %5از  %15باقیمانده اضافه میشود.
هر  2امتیاز بیشتر از 95
درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر  75باشد ،عالوه بر کسر پول باقیمانده براساس گزینه فوق ،همزمان به طرف قرارداد تذکر کتبی داده
میشود و در صورت تکرار امتیاز کمتر از  75در فصل بعد (سه ماهه) ،قرارداد لغو میگردد.
بدیهی است پس از پایش فصلی چنانچه تاالل نهایی مبلغ سه ماهه بیش از علی الحساب های پرداختی درسه ماهه قبل
گردد  .طرف دوم مبلغی را به طرف اول مقروض شده واین مبلغ درپرداخت اولین علی الحساب بعدی اعمال خواهد شد .

تبصره :03در الورتیکه نمره ارزشیابی پایگاه پائین تر از  53یا باالتر از  58باشد کسورات یا تشویقی تعلق گرفته به طرف دوم که
ناشی از عملکرد مراقبین سالمت باشد به تناسب  ،در پرداخت  %23پایش عملکرد مراقبین سالمت بر اساس تبصره  32قرارداد اعمال
می گردد .کسورات یا تشویقی موضوع این تبصره در بند " سایر " جدول تقوقی مراقبین سالمت اعمال خواهد شد.
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تبصره  : 04در صورت لغو قرارداد به دلیل عملکرد ضعیف ،طرف دوم قرارداد  ،سپرده حسن انجام تعهدات به نفع طرف اول ضبط می گرددو
طرف دوم حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید .

ب ) مالک نمره مکتسبه از ارزشیابی ومحاسبه پوشش فعال خدمات به ترتیب زير خواهد بود :
ب ) 3-گزارش آماری از سوی طرف دوم درخصوص تعداد خدمات ومراقبتهای فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) ارائه شده باه
جمعیت تحت پوشش براساس بسته خدمتی تعریف شده برای هرگروه سنی و دستورالعمل های مربوطه وجمع بندی و تحلیل
نتایج تاالل از خود ارزیابی وخود اظهاری وی که درقالب فرم ها وجداول کاغذی  /الکترونیک تعیین شده که توسط طرف اول
ارائه می گردد  ،مالک اولیه برای محاسبه پوشش فعال ومستمر خدمات خواهد بود.
ب ) 2-دربازدیدهای سه ماهه ضمن بررسی وکنترل دفاتر ومستندات موجود وبررسی تصادفی تداقل ده درالد از پرونده های
خانوار تحت پوشش ومحاسبه تعدادخدمات ومراقبتهای فعال ومستمر ارائه شده ودرالورت نیاز کنترل تلفنی وتتی مراجعه به
درب منازل خانوار های مربوطه وسایر روشها  ،راستی آزمایی مورد باال به عمل خواهد آمد .
ب ) 0-درالورت اثبات عدم الحت وتطابق گزارش آماری با خودارزیابی وخود اظهاری طرف دوم  ،کساوراتی باه شارح ذیال
اعمال خواهدشد :
ب-3-0-درمرتبه اول به میزان پانزده درالد (  ) %38از مبلغ تاالل نهایی ارزشیابی سه ماهه آن پایگاه کسر می شود .
ب-2-0-درمرتبه دوم به میزان سی درالد (  ) %03از مبلغ تاالل نهایی ارزشیابی سه ماهه آن پایگاه کسر می شود .
ب-0-0-درمرتبه سوم نسبت به لغو یکباره قرارداد و ضبط ض مانت نامه انجام تعهدات وسایر مطالبات به نفع دانشگاه اقدام خواهدشد
 .طرف دوم حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید .
ماده  -9روش اصالح قرارداد :
 ) 3-5طرف اول می تواند در الورت ضرورت ،میزان کار را با اعالم به طرف دوم قرارداد  ،تا  28درالد مبلغ قرارداد کاهش و یا
افزایش دهد.
 ) 2-5طرف اول می تواند در الورت ضرورت در جهت تسن اجرای این قرارداد و با رعایت مقررات عمومی ،شرایط اختصاالی را که
الزم می داند با اعالم به طرف دوم ،به این قرارداد الحا نماید .
ماده  -11تضمين حسن انجام تعهدات  ،تضمين حسن انجام کار و ضمانت اموال :
 ) 3-33به استناد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه  ،به منظور تضمین انجام تعهدات  ،طرف دوم طرف قرارداد متعهد است به
میزان  % 33مبلغ کل قرارداد  ،به طرف اول ضمانتنامه بانکی بسپارد  .تنفیذ قرارداد منو به ارائه ضمانت نامه فو خواهد بود .بدیهی
است چنانچه طرف دوم به تعهدات قانونی و قراردادی خود به هر دلیلی عمل ننموده و هر یک از مفاد قرارداد را بطور الحیح و کامل
اجرا ننماید قرارداد بصورت یکجانبه فسخ  ،تضمین های ماخوذه و تضمین انجام تعهدات به نفع طرف اول ضبط گردیده و والول می
کردد .طرف دوم دراین خصوص تق هرگونه اعتراض را از خود سلب وساقط نمود .
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یک فقره ضمانتنامه بانکی ( جهت تضمین انجام تعهدات ) به شماره  ................مورخ ..............به مبلغ  .........................توسط طرف دوم
به طرف اول تسلیم گردید که در الورت رعایت کامل مفاد ق رارداد و تسویه تساب کامل با کارکنان تحت پوشش و ارائه مفاالا
تساب های مربوطه و تایید ناظرین و طرف اول قابل استرداد است.
 ) 2-33عالوه بر تضمین انجام تعهدات  ،بابت تضمین تسن انجام کار ،طرف اول ماهیانه معادل  %8از هر پرداخت ( مبلغ کارکرد )را
به عنوان سپرده جاری ماده  05قانون تامین اجتماعی از طرف دوم کسر و در تساب سپرده دانشگاه نگهداری می نماید که در پایان
قرارداد و با ارائه مفاالاتساب های مربوطه و تسویه کامل با تایید ناظرین و طرف اول قابل استرداد می باشد ،طرف دوم در این
خصوص تق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .
 )0-33بابت تضمین تفظ و نگهداری اموال تحویلی و کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی بر اساس الورتجلسه تنظیمی تحویل اموال به
شماره  ....................مورخ .....................ضمانت نامه بانکی /سفته ( معادل ارزش ریالی اموال منقول ) به شماره  -------مورخ ------
به مبلغ  -------ریال از طرف دوم اخذ خواهد شد که در پایان مدت قرارداد و پس از تحویل کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی به
الورت سالم و آماده به کار به وی مسترد خواهد گردید  .در الورت ورود خسارت به اموال طرف اول و عدم جبران آن از سوی طرف
دوم  ،خسارت وارده از محل مطالبات  ،تضمین های ماخوذه و هر محل دیگر به نفع طرف اول کسر و والول خواهد گردید  ،طرف
دوم در این خصوص تق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .
ماده  -11قانون منع مداخله کارکنان دولت :
-3-33طرف دوم معترف است که مشمول ممنوعیت مصرح درقانون دیماه سال  3001نمی باشد وتعهد نموده تا چنانچه خالف آن
ثابت شود طرف اول بتواند عالوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده  ،خسارات مربوطه را نیز از طرف دوم دریافت دارد.
ماده  -12شرایط فسخ قرارداد :
 )3-32طرف اول می تواند درالورت هر نوع تخلف از جانب طرف دوم  ،قرارداد را یکطرفه فسخ و به کار طرف دوم خاتمه دهد
وطرف دوم تق هیچ گونه اعتراضی را ندارد ودر الورت بروز خساراتی از طرف طرف دوم ،طرف اول می تواند ضمن ضبط سپرده و
ضمانت نامه های موضوع قرارداد ومطالبات طرف دوم  ،خسارات وارده زائد بر میزان سپرده ومطالبات را نیز از طرف دوم مطالبه
نماید .
 )2-32طرف اول می تواند درالورت وقوع تالت های زیر بدون اخطار قبلی ،قرارداد را فسخ وبه طرف دوم اعالم نماید .
-3-2-32اثبات شمول منع مداخله کارکنان دولت درمورد طرف دوم
 -2-2-32ورشکستگی طرف دوم
-0-2-32عدم رعایت استانداردهای تخصصی وفنی موردنظر طرف اول پس از اخطارهای سه گانه
 -4-2-32عدم توانایی درارائه خدمات طبق توافق فی مابین
-8-2-32تاخیر غیرموجه درانجام خدمات یا توقف خدمات
 ) 0-32طرف اول این تق را برای خود محفوظ می دارد که بنابر شرایط خاص زمانی ومکانی ( ازجمله دستورالعمل های ابالغی از
سوی وزارتخانه ) در هرموقع از زمان اجرای قرارداد نسبت به تبدیل آن به نوع دیگری برتسب دستورالعمل ها ی ابالغی عمل نماید.
ماده  – 13حل اختالف :
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 -3-30نظارت بر تسن اجرای مفاد این قرارداد و ارزیابی ازعملکرد طرف دوم به عهده طرف اول خواهد بود و طرفین قرارداد
کوشش خواهند نمود که کلیه اختالفات اتتمالی ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد را با مذاکره ازطریق مسالمت آمیز تل و
فصل نمایند .درالورت مرتفع نشدن موضوع  ،تل اختالف برعهده کمیسیون ماده 54آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی البرز بوده و رای کمیسیون مزبور برای طرفین قرارداد قطعی و الزم االجراء می باشد.راًی مذکور به نشانی
طرفین که دراین قرارداد اعالم گردیده است به پی وست نامه اداری ارسال خواهد شد .و این ارسال به منزله ابالغ راًی کمیسیون مزبور
می باشد.

ماده  -14اقامتگاه قانونی طرفين:
-3-34اقامتگاه وتلفن طرف اول :
-2-34اقامتگاه وتلفن طرف دوم :
نشانی های فو به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد ،لذا در دعاوی و مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت ،نشانی های فو الذکر،
قانونی تلقی می شود .در الورت تغییر نشانی ،طرف دوم موظف است ظرف مدت  45ساعت تغییر آدرس را کتبا به طرف اول اعالم
نماید .در غیر این الورت کلیه نامه ها  ،ابالغ شده تلقی گردیده و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی باشد و مسئولیتهای مالی و قانونی ناشی
از عدم اعالم آدرس جدید به عهده طرف دوم است.
اين قرارداد شامل يک م دمه و  11ماده  , 11تبصره و در 1نسيه تنظیم گرديده که هريک از نسخ

آن بخه تنهخايی در

صورتیکه کلیه امضا هاي زير تکمیل شده باشد قابل اجراء ومعتبر خواهد بود .

طرف دوم ( پیمانکار )
(شي

ی ی/

وقی)

رئیس امورمالی طرف اول

طرف اول ( کارفرما )
مديرشبکه/رئیس

مرکز

بهداشت....
نام و نام خانوادگی:

مهروامضاء:
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